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                més informació 

Els teus veïns poden ser el teu banc 

 

 

Arreu del món existeixen més de 300.000 comunitats 

autofinançades que solucionen les necessitats 

econòmiques de 20 milions de persones.  

 

 

onar els retorns i els interessos, fa que el projecte potenciï la unió 

comunitària i la confiança, oferint un major rigor financer als seus 

membres, i alhora sent més pedagògic, ja que estimula l’estalvi previ 

al crèdit, un procés invers al sistema econòmic i financer actual, que 

funciona a través del deute. Actualment a Madrid i a Barcelona, 400 

persones de 20 nacionalitats diferents gestionen diners seguint 

aquesta fórmula, amb uns crèdits mitjos de 350 euros i amb una 

rendibilitat mitjana del 16%. Quin banc et dóna aquesta rendibilitat? 
 

Paral·lelament a les CAF, durant els darrers anys trobem el 

desenvolupament de noves dinàmiques associatives i relacionals que 

han estès els valors de la solidaritat, la reciprocitat, la transparència o 

la cooperació entre els veïns. Un exemple d’això és la xarxa De Veí a 

Veí, una ONG sorgida per cobrir les necessitats bàsiques dels veïns 

del barri de Sant Antoni, o la llibreria Low Cost, de Figueres, que 

intercanvia llibres per llet sencera, sucre, arròs, farina o conserves de 

peix o La Bodega Saltó del Poble Sec que organitza actuacions 

musicals a canvi d’ampolles d’oli o llegums. A la xarxa, iniciatives 

com Barcelona Actua, un web basat en la solidaritat i l'intercanvi, o 

Favoralia, una cadena de favors virtuals, palesen com el suport mutu 

possibilita que el benestar personal individual sigui una qüestió que 

afecta a tota una comunitat.  

 

 

L’any 2004 un grup de catalans van anar a Veneçuela a conèixer de 

primera mà l’experiència dels bancs comunals i van pensar que 

tindria sentit portar-ho a Europa. Amb l'objectiu de cobrir les 

necessitats bàsiques de finançament, especialment pel que fa a la 

població migrada, fa 5 anys va néixer l'Associació de Comunitats 

Autofinançades (CAF). Les CAF són un grup de 10 a 30 persones 

que decideixen posar en comú els seus estalvis per tal de fer-se 

préstecs entre ells que serveixin per cobrir necessitats econòmiques 

petites però indispensables. D’aquesta manera, grups de persones, 

que generalment gaudeixen d’uns ingressos modestos, poden 

accedir de forma senzilla i ràpida a cobrir aquelles necessitats 

puntuals de crèdit que, per exclusió financera o per excessius costos 

associats, no poden satisfer a través dels mecanismes financers 

convencionals. 

El fet d’autogestionar els propis estalvis, concedir crèdits, gesti- 

  

Evita endeutar-te, els interessos et poden menjar. Estalvia i allarga la 

vida dels objectes. Informa’t sobre els cursos d’economia crítica que 

organitza el Seminari Taifa. Actua en el teu barri i investiga si existeixen 

xarxes de solidaritat. Intercanvia favors i coneixements a través de la 

xarxa. Demana banca ètica i compra economia solidària. Contacta amb 

Winkcomun o amb l’Associació CAF, t’assessoraran, orientaran i 

aconsellaran sobre com crear una comunitat autofinançada. 

 

 

 
 

 

 


